INFORMASJON

LEIE AV LANGOS SPEIDERHYTTE
Hvem kan leie speiderhytta.
Hytta leies først og fremt ut til foreninger som driver barne- og ungdomsarbeid, familier med
barn på tur og andre som ønsker å bruke hytta til friluftslivsformål.
Kontaktinformasjon.
Se vår webside: www.rolvsoyspeiderne.no under «Utleie».

Informasjon om Langos speiderhytte.
Hytta er på ca. 58 m² og har solcelleanlegg, gasskomfyr med 4 bluss. Ikke veiforbindelse
eller innlagt vann, og utedo. Vi jobber med å få på plass en 12V kjølebag.
1. etg: vindfang, stue (med 5 sengeplasser på benk), kjøkken.
2. etg inneholder 2 rom med plass til ca. 15 - 20 speidere på gulv på eget liggeunderlag.
I tillegg er det på nordsiden et vedskjul i tilknytning til hytta og en frittstående utedo.
Utenfor hytta er det en stor gapahuk med plass til ca. 10 personer og opparbeidet bålplass.

Beliggenhet.
Hytta Langos ligger ved Børtevann, Skjebergmarka i Sarpsborg kommune. Nærmere
bestemt ved bekken/elva mellom Langen og Børtevann. (se kart under)
Hytta har adresse Grinerødveien 166 men det er ikke vei fram til hytta. Det er mulig å padle
fra Børtevann og fram til hytta / Langen, men noe bæring må påregnes.

Dette koster det å leie Langos speiderhytte;
Familier av Rolvsøyspeidere:
Kr. 300,- per døgn.
Andre:
Kr. 50,- per person / døgn. Minimum kr. 500,- per døgn.
Leien skal innbetales til; Rolvsøyspeidernes konto nr. 1503 89 78591 minst 1 uke før leien
starter. Ved avbestilling mindre enn 5 dager før bruk tar vi kr. 200,- i gebyr.

Dette må du selv ha med.
Drikkevann, enkelt førstehjelpsutstyr, dorull, sovepose, liggeunderlag og oppvaskhåndklær.
Kjekt å ha med; tørkerull, søppelpose, innesko e.l.
Solcelleanlegg.
Det er montert solcelleanlegg på Langos, slik at det er mulighet for lys i alle rom.
Panelet er montert i vindfanget 1. etg. Strøm er i utgangspunktet kun for belysning. Ved
behov og etter avtale kan leietaker få tilgang til uttak for ladere etc. Hovedbryter på panel
slåes på ved ankomst og av ved avreise. Egen instruks / informasjon ved panelet.
Diverse.
• Ved ankomst og avreise skal «sjekkliste» fylles ut. Den finnes i en perm som skal ligge på
kjøkkenet. Inneholder også mye nyttig informasjon.
• Søppel og mat MÅ du selv ta med hjem. Etterlat kun drikkevann.
• Ved fyring av bål på bålplassen, ønsker vi at dere forsøker å finne ved ute i skogen.
• Kanoer. Vi har 3 kanoer av typen Hasle med 3 seter og 2 stk. kajakker liggende rett ved
hytten/Langen. Vester og padleårer oppbevares inne. Følger med i hytteleien. Kode til
kodelås ligger i vinduskarmen i stua.
• Robåt. Vi har en ny robåt i aluminium som følger med hytteleien. Lås med nøkkel som
ligger i vinduskarmen i stua. (Den gamle røde båten skal ikke brukes p.g.a. sikkerheten.)
• Alle som er i båt eller kano skal bruke vest. Vi har totalt 11 stk. vester på Langos.
• Hyttebok finnes i stua. Vi oppfordrer alle til å skrive en hilsen i denne.
• Utedoen blir mye brukt av andre som er på tur i området, så her kan det være litt uorden.
• Det er enkelte steder satt ut åtestasjoner med musegift. Dette er sorte plastbokser som
ikke utgjøre noen fare for mennesker eller dyr. Finner dere døde mus på hytta så skal de
kastes i søpla, IKKE ut i naturen.
• Grei mobiltelefondekning fra Telenor ved hytta.

Hytteregler.
• Bruk hytta som om den er deres egen, og forlat hytta og uteområdet i bedre stand
enn da dere ankom. Husk å sette av tid til rengjøring før avreise
• Det er IKKE tillatt å røyke inne på hytta
• Ting som ikke virker eller ødelegges, meldes tilbake til utleier

Rolvsøyspeiderne tar gjerne imot tilbakemelding dersom det er noe vi kan være bedre på.
KART – HER ER LANGOS SPEIDERHYTTE

Kafeteria (K) – P-plass (P2) = 3 km

P1 – Langos (rød sirkel) = 1 km

Veibeskrivelse til Langos (p-plass).
Kjør Rv. 111 til Ise nord for Sarpsborg og ta av østover skiltet mot Børtevann.
Kjør til høyre over brua når du kommer til Børtevann og forbi kafeteria (privat vei).
Fortsett på «hovedveien», når du kommer til et stort skilt med «Privat vei» fortsett forbi
skiltet rett fram på en skogsvei til du kommer til en grind med beiteområde innenfor.

Parkering.
Når du kommer til grinda kan dere parkere rett på innsiden av denne. Vi kan parkere inntil
2- på innsiden og 2 biler på utsiden av grinden. Ved flere biler ønsker vi at disse parkeres
ved opparbeidet p-plass P2. Fra p-plass ved grinda er det 1 km. til Langos.
NB! Er grinda lukket er det trolig dyr (hester, storfe) på beite på innsiden.
Veibeskrivelse fra p-plass til Langos.
Fortsett veien inn over beitemark, forbi en hytte ved et lite vann på høyre side, rett før
Grøvle (gammelt hus med grind), ta til venstre videre over beitemark (rød pil på kartet) og
følg rød-merket løype ned mot Børtevann. Følg deretter samme løype langs elva til du er
på Langos. (Ikke kryss brua over elva.)

Langos historie. (kortversjon)
Speiderhytta Langos er opprinnelig en laftet tømmerstue som opprinnelig stod i Sarpsborg
sentrum og ble bygd ca.1850. Rundt 1955 ble stua gitt bort til speidere i 3. Sarpsborg
speidergruppe, tatt fra hverandre og flyttet til det stedet den står i dag.
I 1981 overtok 1. Sarpsborg speidergruppe hytta og i 2017 overtok Rolvsøyspeiderne
Langos. Etter flytting i 1955 har hytta fått ny kledning utvendig, nytt utvendig tak,
solcelleanlegg m.m. I hovedsak har «stua» beholdt sitt opprinnelig preg inne og
rominndelingen er ikke endret.

